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Samenleving
M. Huisman
Naar een inclusieve
samenleving

Zoals bekend is het vorige college aan de slag gegaan met inclusie. Stapje voor stapje gaan we op
weg om een meer inclusievere samenleving te zijn, waarin iedereen meetelt en gewoon mee doet.
Uw raad heeft op 15 maart 2018 onderschreven dat “alle Krimpense inwoners erbij horen en wij elkaar
in Krimpen aan den IJssel waarderen ongeacht je leeftijd, religie, seksuele geaardheid, culturele
achtergrond, inkomen, politieke voorkeur, visie op de samenleving, gender, talenten of beperkingen;
dat inclusie hierbij wordt geduid als het volwaardig kunnen meedoen van àlle inwoners zonder daarbij
groepen apart te gaan organiseren of verbijzonderen; haar wens is dat ook het opvolgend college en
raad zich conform deze visie zal blijven inzetten”.
Regenbooggemeente
Naast VNG Koplopergemeente wil uw raad ook graag Regenbooggemeente zijn. U heeft ons dan ook
op 12 juli 2018 bij motie gevraagd om te onderzoeken of en op welke wijze onze gemeente toe kan
treden om Regenbooggemeente te worden. Navraag heeft ons geleerd dat helaas alleen de
gemeenten die nu al Regenbooggemeenten zijn en de G50 gemeenten in aanmerking komen voor
deelname aan het Regenboogprogramma en de daarbij horende financiering van het ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Dat betekent dat Krimpen aan den IJssel geen financiering van
het rijk kan ontvangen. Wel zijn alle producten die het landelijk kennisinstituut Movisie maakt voor de
Regenboogsteden, zoals handreikingen, artikelen en e-learning modules, gratis beschikbaar via
www.movisie.nl/lhbti. Wij kiezen er voor om de handreikingen van Movisie te gebruiken om binnen ons
inclusiviteitsbeleid specifiek aandacht te geven aan maatregelen op het gebied van seksuele
diversiteit (LHBTI-beleid).
Inclusie met specifiek aandacht aan sek suele diversiteit.
Met bijgaande notitie informeren we over het proces om te komen tot een meer inclusieve
samenleving. We willen dit proces ook de komende tijd doorzetten. Eén van de instrumenten die
wordt ingezet is een Dynamische Inclusie Agenda. Gelet op onze wens on LHBTI specifieke aandacht
te geven zullen we de maatregelen LHBTI vastleggen in een Regenboogagenda.
De Dynamische Inclusie Agenda en de Regenboogagenda is niet slechts een gemeentelijke agenda,
maar een agenda van de inwoners, scholen, ondernemers, lokale maatschappelijke
organisaties/verenigingen en ervaringsdeskundigen. Samen met hen werken we aan de inclusieve
samenleving, waarin ook aandacht is voor seksuele diversiteit. De agenda’s nemen we op in de
reguliere beleid- & begrotingscyclus. ‘Inclusie, inclusief seksuele diversiteit, is daarmee bijvoorbeeld
net als ‘duurzaamheid’ of ‘financiële haalbaarheid’ een randvoorwaarde waarop nieuwe
beleidsvoorstellen worden getoetst.
Zoals u ook in de notitie kunt lezen worden we in het proces ondersteund door externen. Om de
beweging naar een meer inclusieve samenleving gaande te houden blijft extra inzet nodig. In de
ontwerp begroting 2019 zullen wij hiervoor een voorstel opnemen.
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